
Nyhedsbrev nr 99 fra ALMs Vin Engros !     www.alms.dk  

Udsendt den 06. september 2013. 

Dato for næste vinarrangement er fastlagt. 

Det bliver den 1. november kl 18:30   Tema : Nye vine fra her og der 

I aftenens løb vil duoen N.B.  underholde. (Guitar og sang: Oldies but Goldies) 

Arrangementet i foråret blev jo rigtig vellykket. Den opgraderede 5 retters Gourmetmenu inkl vine 
og efterfølgende kaffe og cognac/likør (vores mærker) var en succes. Værten havde rigtig overgået 
sig selv med en meget flot og velsmagende menu. Dertil kom underholdningen, som hurtigt gav en 
øget stemning. 

   

 

Prisen er stadig den samme kun 495 DKK  per person. Værten på Handewitt har dog udtalt at det 
er alt for billigt, så vi må nok regne med en prisforhøjelse næste år, men denne gang samme pris. 

… og så giver vi stadig 200 kr i rabat pr person ved køb for minimum 1000 dkk pr person næste dag. 

Dobbeltværelse fås til  560 DKK inkl morgenmad ( enkelt værelse 411 DKK) 
 
Mange har allerede forhåndsbooket, så vi har desværre kun 6 dobbeltværelser tilbage og 2 
enkeltværelser, men har plads til yderligere 26 til spisningen. Der er dog andre gode 
overnatningsmuligheder i nærheden. 
 
Link til vinsmagning : http://alms.dk/shop/gasthof-handewitt-57c1.html 
 
 

Nye vine : 
 
Vi har fået en stribe nye sydfranske vine hjem. 
 
4109  La Bastille Ugni Blanc 
4110 Montagne Noire Chardonnay 
4111 Le Versant Viognier 
4305 Les Cardounettes Rosé Bio 
4489 La Bastille Carignan/Merlot 
4490 Les Cardounettes Rouge Bio 
4491 Le Versant Pinot Noir 
4492 Le Versant Cabernet Sauvignon 
4493 Le Versant Syrah 
 
Der er ikke tale om dyre vine, men meget velsmagende vine. Vi har allerede fået mange positive 
tilbagemeldinger på de fleste. Nogle er endda allerede ved at være udsolgt, men vi får hurtigt nye 
forsyninger hjem. 

 



Link til nye vine : http://alms.dk/shop/news-ALL-1.html 
 
 

Efterårsudsalg : 
 
Vi skal have plads til mange flere nye vine, så derfor starter vi et rask efterårsudsalg. I forvejen har 
vi jo meget lave priser, men nu sælger vi ud af nogle restlagre med priser til langt under vore 
indkøbspriser. 
Følgende 17 vine er kraftigt nedsatte : 
Fiuza Native Special Cuvée 
Alfacrux 
Fundatio 
Camparrón Crianza 
Xión 
Varius 
Domaine de Seriege 
Edenhof Cabernet Shiraz, men med en anden etiket. 
Soulo Pinotage 2008 
Ontañon Marco Fabio 
Ontañon Crianza Rioja 
Dorna Velha Douro 
Chateau Moulin de Mallet 
Cinco Tierras Reserva Cabernet Sauvignon 
Monterius Cotes du Rhône 
Camparron Selección 
Blason San Juan 
Monterius Cotes du Rhône 
  
Der er vine for enhver smag. 
Nogle har vi kun et begrænset antal af, så skynd dig at gøre et godt køb. 
Udsalget fortsætter frem til den 27. oktober. (Så længe lageret rækker)  
 
Link til Efterårsudsalg : http://alms.dk/shop/efteraarsudsalg-af-restlagre-68c1.html 

 
Kom ned og smag vinene før du køber 

Det var Nyhederne for denne gang. Vi ser frem til at se jer til en vinsnak. 

Hos os kan du altid smage vinene før du køber 

Mangler du Log ind til vore priser så … 

Email : vin@alms.dk eller ring : 21 42 79 81 

Venlig hilsen 

Jørgen 

ALMs Vin Engros 

Tlf.: 21 42 79 81 

E-mail : vin@alms.dk 

www.alms.dk 

Vil du gerne anbefale os til andre, så videresend dette Nyhedsbrev eller nedenstående LINK  



Tilmelding til Nyhedsbrevet fra ALMs Vin Engros: http://alms.dk/shop/cms-6.html 

Ønsker du ikke at modtage Nyhedsbrevet længere, så tryk her : 

Afmeld 


